
ȘEDINȚA CONSILIULUI UE STAT
In după-amiaza zilei de 1 

martie a.c., la Palatul Republi
cii, a avut loc ședința Consiliu
lui de Stat, prezidată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

La ședință au participat, ca 
invitați, viceprim-miniștri ai 
guvernului, miniștri, alți con
ducători de organe centrale, 
președinți ai unor comisii per
manente ale Marii Adunări Na
ționale.

Consiliul de Stat a dezbătut 
și adoptat : Decretul privind 
organizarea și desfășurarea în
trecerii socialiste între consiliile 
populare județene și al munici
piului București, municipale, ale 
sectoarelor municipiului Bucu
rești, orășenești și comunale ; 
Decretul privind aprobarea nor
melor generale de organizare și 
dezvoltare a rețelei comerciale 
și de alimentație publică ; De
cretul privind organizarea și 
funcționarea Comisiei centrale 
de partid și de stat pentru sis
tematizarea teritoriului și loca
lităților urbane și rurale și a 
comisiilor locale de sistemati
zare ; Decretul privind organi
zarea și funcționarea Comisiei 
pentru arhitectură și sistemati
zare a municipiului București ; 
Decretul privind organizarea și 
funcționarea Consiliului de co
ordonare a dezvoltării bazei e- 
nergetice și funcționării siste
mului energetic național; Decre
tul pentru modificarea Legii nr. 
5/1971 cu privire la actele de 
identitate ale cetățenilor ro
mâni, precum și la procedura 
schimbării domiciliului și a re
ședinței.

Consiliul de Stat a examinat 
și ratificat : Convenția cu pri
vire la evitarea dublei impuneri

„SPORTUL E ATUNCI CÎND NE AȘEZĂM CÎTE PATRU..."
Eram singur într-o sală pe 

pereții căreia se răsfățau marii 
prieteni ai copiilor, Pinocchio, 
Albă ca Zăpada, piticii... Pe du
lapuri, ursuleți și alte jucării, 
multe, așa cum probabil se gă
sesc și la alte grădinițe, nu nu
mai la Grădinița nr. 232, din 
cartierul bucureștean Balta 
Albă, unde mă aflam. Direc
toarea Iulia Țăranu imi vorbise 
despre preocupările sportive ale 
celor peste 300 de șoimi din 
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grădiniță. Așa am aflat de e- 
xerciții mai puțin... cunoscute, 
cum ar fi „Avionul", „Flutura- 
ștțl zboară", ..întindem rufe" și 
altele asemănătoare. Am mai a- 
flat că șoimii cei mici execută 
toate aceste exerciții în cerc, 
deoarece nu reușesc, încă, să 
formeze coloana de gimnastică, 
ceea ce nu se întîmplă și cu 
șoimii mari (adică cei de cinci 
ani), pentru care alinierea, de 
exemplu, a devenit ceva de... 
înțeles. „Sintem o grădiniță re
lativ nouă și încă nu avem a- 
parate speciale pentru orele 
noastre de educație fizică — 
îmi mărturisea tovarășa Iulia 
Țăranu —. dar vom primi în 
curind băncuțe înalte de 30 de 
centimetri, scărițe și altele. în 
orice caz, acordam lecțiilor de

VIZITA DELEGAȚIEI
C. N. E. F. S.

ÎN R.P. CHINEZĂ
Uan Cen, vicepremier al Con

siliului de Stat al R. P. Chine
ze. a primit delegația Consiliu
lui Național pentru Educație 
Fizică și Sport, condusă de 
Emil Ghibu. secretar al 
C.N.E.F.S., aflată in vizită în 
R. P. Chineză. A avut loc o 
discuție cu privire la dezvolta
rea activității de educație fi
zică și sport din cele două țări, 
colaborarea pe linie de sport, 
alte aspecte de interes reciproc 
din domeniul sportului. 

a veniturilor și bunurilor per
soanelor fizice, încheiată in o- 
rașul Miskolc din Republica 
Populară Ungară, la 27 mai 197”; 
Convenția dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Finlanda pentru evitarea dublei 
impuneri și prevenirea evaziu
nii fiscale cu privire la impozi
tele pe venit și pe avere și 
Protocolul Ia aceasta, încheiate 
la Helsinki, la 18 august 1977 ; 
Protocolul privind reglemen
tarea trecerii frontierei de stat 
româno-sovietică, în legătură cu 
exploatarea traversării subacva
tice a fluviului Dunărea a con
ductei pentru livrarea gazelor 
naturale din Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste in Re
publica Populară Bulgaria, sem
nat la București, la 30 noiem
brie 1977.

Toate decretele menționate au 
fost, în prealabil, examinate și 
avizate favorabil de comisiile 
de specialitate ale Marii Adu
nări Naționale, precum și de 
către Consiliul Legislativ.

Consiliul de Stat a dezbătut 
și aprobat măsurile luate de 
conducerile unor ministere și 
alte organe centrale, ca urmare 
a analizelor efectuate de comi
siile permanente ale Marii Adu
nări Naționale referitoare la a- 
plicarea prevederilor legale în 
diferite domenii de activitate.

In continuarea lucrărilor, Con
siliul de Stat a aprobat Progra
mul privind analizele ce vor fi 
efectuate, în anul 1978, din în
sărcinarea Consiliului de Stat, 
de comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale, pe 
baza rapoartelor și informărilor 
ce vor fi prezentate de unele 
organe centrale și locale de stat.

Consiliul de Stat a soluționat 
apoi unele probleme ale activi
tății curente.

gimnastică aceeași importanță 
și atenție ca și celor de fran
ceză, muzică, desen sau orelor 
de povești...".

La toate acestea mă gin- 
deam în timp ce așteptam să 
înceapă ora de gimnastică, la 
care fusesem invitat să asist. 
Știam că directoarea grădiniței 
împreună cu educatoarea Cor
nelia Dumitrache sînt la ves
tiar, să-i ajute pe șoimi să se 
echipeze. Deodată s-a auzit su

net de tamburină (nu de fluier) 
și un tropăit cadențat. Ușa s-a 
deschis și șoimii au intrat in 
„șir indian", aliniindu-se „la 
marginea covorului", așa cum 
le ceruse educatoarea. Cu te- 
niși, șosetuțe albe, chiloței 
negri și bluzițe albe, copiii ară
tau ca niște sportivi adevărați. 
După „raport", a urmat „ora" 
propriu-zlsă. „încălzirea" s-a

Iile Floroiu înaintea unui nou start

„M-AM PREGĂTIT CA IN FIECARE AN, 
ADICĂ SERIOS!“

Există în atletism, în sport 
în general, părerea că o prie
tenie sinceră între doi campioni, 
colegi de probă, este aproape 
imposibilă. Ilie Floroiu și 
Gheorghe Ghipu sînt doi cam
pioni autentici. Dețin împreună 
toate recordurile naționale pe 
pistă în alergările de la 800 m 
la 15 000 m. Vor să dovedească, 
împreună, că mai mult decît o 
prietenie, între doi campioni 
poate exista colaborare.

La Băile Felix, la „Nufărul 
mic", Die Floroiu și Gheorghe 
Ghipu stau în aceeași cameră, 
128. De fapt, nu cred că s-au 
despărțit vreo zi de pe la înce
putul lui noiembrie, cînd Ghipu 
a venit la Constanța, unde spe
ră — sperăm și noi — să rede
vină atletul mare în care am
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DAN CRI ST EA Șl DANIELA UNCROP,
CAMPIONII SLALOMULUI URIAȘ

SINAIA, 1 (prin telefon). 
Miercuri dimineață, cind concu- 
renții urcau spre Vîrful Furni
ca de unde avea să se dea star
tul în prima manșă a slalomu
lui uriaș din cadrul campiona
tului național de schi, cabanie
rul de la Cota 1500, Gheorghe 
Rîșnoveanu, spunea : ..Aveți 
grijă, curg apele pe Valea lui 
Carp“. Și totuși la ora 9, ora 
primului start, traseul amena
jat cu eforturi de oficiali și de 
antrenori (căldura topise zăpa
da în cea mai mare parte) se 
prezenta în condiții bune de 
întreceri. Prima manșă, monta
tă de maestrul sportului Cornel 
Tăbăraș, a avut o desfășurare 
calmă. Favoriții s-au impus, 
după cum era de așteptat. Dan 
Cristea, sigur pe el ca întot
deauna, a făcut o coborîre bu
nă, tehnică, șl și-a depășit prin
cipalii adversari cu mai bine 
de o secundă. Gheorghe Vulpe 
a „mers" bine, realizînd al doi

făcut, obșnuit, cu alergare, 
mers pe călcîie, mers șerpuit, 
pasul piticului și al uriașului 
etc. Apoi s-a alcătuit formația 
de gimnastică pe patru rînduri 
și au urmat exercițiile „Cosi
tul", „Pisica se întinde", „Ca 
vrăbiuța" și chiar „De-a freca- 
tul podelei" și „Iepurașul ve
sel"... Lecția s-a încheiat cu un 
joc pe echipe, o ștafetă numită 
„Poștașul"... De obicei, învin
gătorii primesc drept premii 
stegulețe colorate sau medalioa
ne de poleială, lucrate in orele 
de „modelaj" ; în ziua aceea, 
însă, cele două formații au ter
minat la egalitate, într-o vese
lie generală. Am profitat de 
buna dispoziție, pentru a lua 
cîteva._ interviuri micilor spor
tivi. Reproducem citeva răs
punsuri : „Eu am învățat să 
înot, dar acum iarna nu înotăm 
fiindcă e apa înghețată și ră
cim. Dintre sportivi imi place 
Die Năstase fiindcă joacă tenis 
ca tăticu !...“ (Ruxandra Moi- 
sescu). „La gimnastică avem 
și mingi, dar noi sărim ca 
mingea...” (Mihai Mareș). „Cind 
se dau cu schiurile la televi
zor, trebuie să fiu foarte cu
minte, că se supără tăticu...” 
(Alina Panduru). „Cel mai 
greu la gimnastică e să ne ali
niem...” (Florin Costache). Iată, 
în încheiere, părerea despre 
sport a unui șoim din grupa 
mică : „Sportul e atunci cind 
ne așezăm cite patru..." (Petre 
Dragoș Voinescu).

Am plecat de la Grădinița 
de copii nr. 232 îneîntat, firește, 
de cele văzute și auzite.

Petre HENȚ

crezut cu cîțiva ani în urmă.
Pentru Ghipu, sezonul de 

pistă este încă departe. Floroiu 
se va alinia, la sfirșitul acestei 
săptămîni, la startul Crosu
lui Balcanic de la Istanbul ; al 
5-lea cros balcanic consecutiv 
la care participă.

L-am cunoscut aici, la Felix, 
in martie 1974, înaintea primu
lui dintre ele, ccl de la Ve- 
lenje. Cuminte, modest, harnic 
șl tăcut. Și, mai ales, ambițios. 
După două luni, în mai, dobora 
recordul lui Nicolae Mustață — 
„nea" Mustață cum ii spune, 
respectuos, și acum — la 10 000 
m. I-am remarcat atunci apa-

Vladimir MORARU 

(Continuare in pag. 2—3)
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lea timp, la fel Virgil Brenci, 
situat pe poziția a treia.

La ora 12,30, cind s-a dat 
startul în manșa secundă, mon
tată de maestrul sportului 
Gheorghe Bălan. zăpada era 

Dan Cristea, pentru a 24-a oară campion al României
Foto : Dragoș NEAGU

umedă, grea, și a supus pe 
competitori unor eforturi deo
sebite. Virgil Brenci și-a asu
mat mari riscuri în această co
borîre, a trecut in viteză prin 
porțiuni grele și a înregistrat 
cel mai bun timp. Gheorghe 
Vulpe și Ion Gheorghe au pro
cedat la fel, dar Dan Cristea 
nu le-a dat nici o șansă, 
parcurgînd traseul fără greșea
lă, fără a risca nimic, astfel că 
elevul antrenorului Kurt Gohn 
a cucerit primul titlu de cam
pion al țării la actuala ediție și 
al 24-lea in cariera sa.

Fetele s-au întrecut într-o 
singură manșă, titlul revenind 
tinerei Daniela Uncrop (antre
nor Gheorghe Roșculeț) care, 
pornind cu numărul 1 din start, 
a făcut o cursă curajoasă și, cu

„Cupa României11 la handbal feminin

ÎN FINALĂ: „U“ TIMIȘOARA
SI CONSTRUCTORUL BAIA MARE
Ieri s-au încheiat la Deva și 

Brașov întrecerile semifinale
lor „Cupei României" Ia hand
bal feminin. Onoarea de a-și 
disputa finala și-au cucerit-o 
Universitatea Timișoara și Con
structorul Baia Mare.

DEVA, 1 (prin telefon). Ulti
ma reuniune a semifinalelor a 
debutat cu un meci — Progre
sul București — Știința Bacău 
8—8 (4—1) — plin de durități, 

f
J

toate eforturile depuse de Mi- 
nodora Munteanu, nu a putut 
fi depășită.

Rezultate : SENIORI — 2
manșe a 1 600 m (cite 48 de 
porți) : 1. Dan Cristea (Dinamo

Brașov) — campion national 
2:56,06 ; 2. V. Brenci (A. S. Ar
mata Brașov) 2:56,53 ; 3—4. Gh. 
Vulpe (Telefericul) și I. Gheor
ghe (Dinamo) 2:56,71 ; 5. D.
Munteanu (C. S. U. Oradea) 
2:57,09 ; 6. C. Văideanu (St. ro
șu) 2:58.16 ; 7. C. Portik (Di
namo) 2:60,13 ; 8. A. Albert
(A.S.A.) 2:31,20; SENIOARE:
1. Daniela Uncrop (Dinamo) — 
campioană națională 1:41.75 ; 2. 
Minodora Munteanu (I.E.F.S.) 
1 ;43,83 ; 3. Juja Raț (A.S.A.)
1:47,16 ; 4. Nuți Degeratu (Vo
ința Sinaia) 1:49,80 ; 5. Doina
Frățilă (Lie. Predeal) 1:50,14 ; 6. 
Lizica Stroe (Lie. Predeal) 
1:50,62.

Joi au loc cursele de slalom 
special.

Paul 1OVAN

tonul fiind dat de handbalistele 
băcăuance. Dealtfel, epilogul a 
fost penibil: Hargel (Progresul) 
și Văcaru (Știința) s-au pălmuit

REZULTATE TEHNICE
Seria I (Deva) : Universitatea 

Tim^oara — universitatea Cluj- 
Napoca 18—16 (9—11) ; progresul
București — știința Bacău 8—8
(4—1).

Seria a II-a (Brașov) : Con
structorul Bala Mare — Rapid
București 14—14 (7—8) ; Confec
ția București — Universitatea Iași 
ZI—14 (12—5).

CLASAMENTELE
Seria 1

1. U. TIMIȘOARA
2. Progresul Buc.
3. știința Bacău
4. U. Ciuj-Napoca

Seria a 1
1. CONSTU. B. M.
2. Rapid Buc.
3. Confecția Buc.
4. Univ. Iași

3300 45-38 6
3111 30-35 3
3021 33-36 2
3012 44-52 1 

[-a
3210 51-38 5
3120 42-40 4
3111 42-41 3
3003 43-50 0

WWWWWWWW'
în văzul spectatorilor stupefi- 
ați. Au marcat: l’opa 4. Mihoc 
1. Hargel 1, Constantin 1 și 
Mamiaca 1 — pentru Progresul, 
Marian 4, Florea 2, Văcaru 1 și 
Codăescu 1 — pentru Știința. 
Au arbitrat: Gh. Lungu (Bra
șov) — bine și D. Purică (Plo
iești) — Cu scăpări.

Universitatea Timișoara a ter
minat învingătoare și ultima 
intilnire : 18—16 (9—11) cu Uni
versitatea Cluj-Napoca, califi- 
cîndu-se pe drept în finala 
„Cupei României". Această par
tidă s-a constituit intr-un spec
tacol sportiv de bu.nă calitate, 
ale cărui atuuri au fost angaja

lon GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 4-a)



[nsemnări la bazinul „23 August" A început campionatul

UNII MUNCESC CU PASIUNE, 
ALȚII ABSENTEAZĂ NEMOTIVAT

Dimineață ploioasă a ano
timpului. Mijește de ziuă și 
mercurul termometrelor se află 
în jurul a zero grade. în bazinul 
„23 August" luminile s-au aprins 
și copiii, unul cite unul, se adună 
în vestiare. Unii sînt din car
tier ; alții vin tocmai din Pa
jura, sau din Drumul Taberei și 
au trebuit să se scoale de la 5 
pentru a nu întirzia la antrena
ment. Dacă Liceul nr. 2 de pe 
Maior Coravu, unde marea ma
joritate sînt elevi, ar avea și un 
internat, fiecare ar putea dormi 
o oră, două în plus. Și ce mult 
contează asta la vîrsta

...Este ora 7. în bazinul 
înot se 
trenori 
ciu — 
Remus _ .
și Ștefan Ionescu — aduc la cu
noștință elevilor programul zi
lei. Și așa începe o zi de lucru.

Apelul trebuia să se facă și 
la bazinul de sărituri. Aici am 
avut însă o primă surpriză : 
doar 7 copilași, cu antrenparea 
lor, Elena Timar, de la T. S. 
Școlar. Ar fi trebuit să se afle 
aici fie măcar și unul din 
cei PATRU antrenori de la 
Progresul, cu sportivii care 
aveau antrenament. Au stră
lucit însă prin absență și 
probabil așa o fi fostași în 
alte zile. Iar clubul continuă să 
plătească cu regularitate chirie 
pentru un bazin care la această 
oră stă gol !

...Ora 9. Pe culoarele centrale 
apar fetele Cristinei Șopterea- 
nu: Anca, Carmen, Daniela, Mi- 
haela, Camelia și Ligia. Șase

lor... 
de 

face apelul. Patru an- 
cu vechi state de servi- 
Alexandru Schmaltzer, 

Drăgușan, Dan Ionescu

campioane — șase recordmane. 
Toate înoată cu furie parcă, 
lesne de înțeles. Fiecare se gîn- 
dește la sezonul extrem de în
cărcat ce urmează, la viitoarele 
medalii : naționale, balcanice și, 
de ce nu, chiar mondiale. Prac
tic, nici nu poți sta de vorbă 
cu ele ; pauzele între repetări 
au devenit atît de scurte (10— 

15 secunde) îneît sportivele a- 
bia apucă să mai respire în 
voie. Doctorița Andrea Aguiletii 
le cercetează pe rind pulsul : 
180—190. Este bine ! Apoi fug 
repede la școală, să nu întîr- 
zie la cursuri.

...Ora 11. în piscină înoată 
speranțele. Pe margine — doi 
tineri profesori : Doina Sava și 
Mihai Cerchez. Le solicităm 
conspectele de lecție. Doina Sava 
notează repede ceva cu creionul 
in carnețel (uitînd că de citeva 
zile nu mai scrisese nimic) și il 
prezintă... Parcurgem repede 
cele citeva rînduri, ce s-ar fi 
dorit să fie un plan de lecție. 
Lucru pe 4 procedee — în re
gulă ; volumul ? — cam jumă
tate cit lucrează Gh. Dimeca, 
cu copii de aceeași vîrstă, la 
Baia Mare. Pauzele — foarte 
mari. Și încă ceva : la început 
sint prevăzute repetări pentru 
dezvoltarea forței și după a- 
ceea, cele privind rezistența. 
Adică exact invers decît ar tre
bui să fie ! Celălalt caiet de 
conspecte (prof. C. Alexandres- 
cu), adus 
este ceva 
acesta la 
corecte, ca și alegerea mijloace
lor folosite în lecție.

fuga de la vestiar, 
mai dichisit, dar nici 
zi. Planurile sînt mai

INTENSĂ ACTIVITATE HOCHEISTICA
In aceste zile, activitatea hoche- 

istică se desfășoară din plin, „ca
pul de afiș“ deținîndu-1 evoluția 
selecționatei R. P. Chineze, care 
în drum spre Las Palmas, unde 
au loc anul acesta întrecerile 
grupei C a C.M., va disputa două 
jocuri la București, probabil vi
neri și duminică cu o selecțio
nată divizionară a țării noastre.

Tot la sfîrșitul săptămînii, re
prezentativa de juniori, care a 
jucat în R. D. Germană cu selec
ționata similară a țării gazdă.

' pierzind ambele partide, va avea 
prilejul să se reabiliteze in com
pania echipei Bulgariei, pe care 
o va întâlni la Sofia. Meciurile 
vor avea loc in zilele de 4 și 5 
martie.

în sfîrșit, să reamintim, că de 
ieri pe patinoarul artificial din 
Suceava se dispută partidele Di
viziei B, la startul căreia sînt 
prezente formații din București, 
Miercurea Ciuc, Galați, Suceava 
și Rădăuți.

CORESPONDENȚiINOȘTKI
• C.F.R. TIMIȘOARA LA 45 

DE ANI. Clubul sportiv al fe
roviarilor din orașul de pe 
Bega împlinește luna aceasta 
45 de ani de la înființare. Cu 
acest prilej, la Timișoara se 
organizează o serie de com
petiții jubiliare. In sala de 
atletism de la Complexul 
sportiv C.F.R. a avut loc, de 
exemplu, un reușit concurs 
la care au fost prezenți pes
te 200 de sportivi din Arad, 
Reșița, Caransebeș, Lugoj și, 
firește, Timișoara. Printre 
cîștigători s-au numărat : 
V. Derbedrosian (C.F.R.) 6,2
la 50 m, M. Turcu (C.A.S.U. 
Tim.) 6,20 m la lungime, O. 
Chira (C.F.R.) 13,22 m la greu
tate, Mihaela Banciu 
6,6 la 
rariu 
Arena 
reușită 
C.F.R 
șoreanul L. Sereș 
vidual. ® 
ȚIȘORULUI1 
Peste 120 
ieți s-au 
frumoasă competiție de sanie 
organizată de Consiliul ju
dețean al sindicatelor Praho
va. Pe pîrtia Caraimanul din 
partea de jos a Văii Albe, cei 
mai rapizi în pilotarea 
ilor au fost Antoaneta 
șat (Energia Cîmpina) și 
tian Rotilă (Caraimanul

(Arad) 
50 m și Cerasela Mu- 
(Lugoj) 7,7 la 50 m g. 

de popice a găzduit o 
întrecere,' cîștigată de 

pe echipe și de timl- 
la Indi- 

„CUPA MAU- 
1 LA BUȘTENI, 
de fete și bă- 

întrecut într-o

săni- 
Mu- 

Cris- 
Buș- 

teni). Trcfeul a revenit asocia
ției sportive Energia Qîmpina. 
O CONCURSURILE „DACIA- 
DEI“ PE MELEAGURILE BRA
ȘOVENE. Un frumos succes 
îl înregistrează întrecerile 
„Daciadei“ la Steagul roșu, 
Tractorul, Rulmentul, Măgura 
Codlea și alte unități, unde, 
săptămînal, au loc concursuri 
la tenis de masă, popice, șah 
și alte sporturi. Din păcate, 
sînt și exemple negative, ca, 
de pildă, Fabri-ja de 
Hidromecanica, Timpuri 
Fabrica de tricotaje —, 
din Brașov. Nitramoniâ 
găraș și Colorom
• CONCURS DE SCHI PE 
MUNTELE STRÎMTU. Ediția 
1978 a tradiționalei competiții 
de schi organizată de Consi
liul orășenesc al sindicatelor 
și Comitetul orășenesc U.T.C. 
Cîmnulung Muscel, dotată cu 
„Cupa schiorului muscelean44, 
a reunit pe pîrtia de pe 
Strîmtu peste 200 de sportivi 
din Cîmpulung și din comu
nele învecinate. La coborîre 
au cîștigat D. Vișoianu (L.C.A. 
C-lung) — la juniori și Gh.

stofe, 
noi, 

toate 
Fă- 

Codlea.

la se- 
sîalom V. Dia- 

gen. 1) șl A. 
(ARO) • NEDU- 
LA GALAȚI, în 

spectatorilor de vo- 
Meciurile de Divizia 

organizează în sala 
total necores

punzătoare atît pentru spor
tivi, cit și pentru public, în 
timp ce sala de ' 
sporturilor este 
găzduiește jocuri 
importantă ! •
TAȚILE Brănești 
(jud. Ilfov) consiliile 
au pus la dispoziția 
lor terenuri pe care se vor a- 
menaja baze sportive simple. 
• LA GRUPUL ȘCOLAR E- 
NERGETIC din Deva, sub con
ducerea prof. C. Istrate, acti
vează un nucleu de box, 
unde își însușesc tainele a- 
cestui sport peste 20 de ti
neri, care se antrenează de 
două și trei' ori pe săptămînă. 
Sala, în care se pregătesc vi
itorii pugiliști, este spațioasă, 
corespunzătoare, dar lipsesc 
unele instalații specifice aces
tui sport, printre care și un 
ring de 
PITEȘTI, 
sportivă 
o secție 
prima din județul Argeș. De 
treburile și bunul mers al a- 
cestei mierd-unități de zbor 
cu zmeuri speciale se ocupă 
ing. Florin Chilarez. • PE 
ARENA „UNIREA44 din Azu- 
ga s-a disputat un concurs 
de popice din cadrul „Dacia- 
dei“, în care Maria Her me- 
neanu din Bușteni, o fostă 
polisportivă, acum în etate de 
52 de ani, a cîștigat la indi
vidual și la perechi, împreu
nă cu Eugenia Voicu. Printre 
cei clasați pe primele locuri 
s-au mai aflat I. B&tușaru 
(individual și perechi seniori, 
in cuplu cu I. Voicu), Maria 
Duia și V. Dănescu. • LA 
TREI UNITĂȚI ȘCOLARE din 
Brăila — Lie. „Panait Cer
na44, Școala generală nr. 1 
și Școala generală nr. 19 — 
nu au avut loc întrecerile e- 
tanei municipale la șah din 
cadrul campionatului republi
can școlar. Din cele 
confruntări programate 
desfășurat doar două !

RELATĂRI DE LA :

Bolboacă (AHO) 
niori, iar la 
conu (Șc. 
Cojeanu 
MERIKE, 
rîndurile 
lei.
A se 
Universității,

la Palatul 
liberă sau 

de mai mică 
IN

Și
LOCALI-
Oltenița 

populare 
sportivi-

antrenament. • La 
pe lîngă asociația 

Dacia, a luat ființă 
de ,,deltaplanism“.

St. 
Marton, V. Zbarcea, C. Gruia, 
D. RăduTescu, T. Siriopol, D. 
Moraru-SIivna, I. Jura, I. Fe- 
țeanu, M. Dumitru și Ir. 
Enache.

PUȚINE NOUTĂTI 
PE PRIMA SCENĂ A POLO ULUI

V

...Ora 13. Este rîndul altor 
prichindei. Apoi a celor (des
tul de puțini) de la grădi
nițele din jurul bazinului. Ci
teva fetițe (Mihaela Tudor, Iu- 
liana Kiraly, Anca Somnea) au 
rămas pe marginea bazinului 
și-1 așteaptă pe tov. profesor.

“ ................... • de
pe

și-1 așteapta pe tov. prol 
11 așteptăm și noi, alături 
ele, timp de 40 de minute 
prof. Mihai Cerchez, care nu a 
venit la oră !...

Și cu el, și fără el, treaba 
merge mai departe. Pină la ora 
16,30, după care bazinul de să
rituri va rămîne gol citeva ore 
in șir. La înot însă afluența 
este din ce în ce mai mare. Fe
tele Cristinei apar pentru o 
nouă repriză de două ore ; după 
ce în prealabil lucraseră 30 de 
minute la mini-gym-uri. Obo
seala lor este firească, dar fie
care rezistă. Directorul Centru
lui de cercetări pentru educa
ție fizică și sport, Alexe Nicu, 
aflat aici intr-o scurtă vizită so
licită Cristinei conspectul de lec
ție și are o adevărată revelație; 
„acesta este un veritabil proto
col de cercetare științifică". Și 
cind o spune un asemenea spe
cialist, trebuie să credem în vi
itorul acestor fete.

Adrian VASIL1U

---------3

A început al 33-lea campio
nat național de polo cu între
cerile celor șase echipe angajate 
în prima serie a Diviziei A. în 
toate cele trei partide găzduite 
ieri după-amiază de bazinul aco-

REZULTATE TEHNICE
RAPID BUCUREȘTI - CRI

ȘUL ORADEA 8-1 (1-0. 1-0,
2— 0, 4—1). Au marcat : I. Sla
ve- 5, Schervan 2, Bâjenoru 
(Rapid), respectiv. Arabogiu. 
Au arbitrat : 
V. Burdea.

DINAMO 
C.N.U. 13—4 (5—1
3— 1). Au înscris : 
Răducanu 3, 
2, Munteanu,

Schervan 2, 
respectiv,

N. Nicolaescu și

BUCUREȘTI
3-1, 

Gaiță 
Nastasiu 3, 

Fârcuțâ (Dina
mo), respectiv, Frîncu 2, Păun 
2. Au condus : R. Timoc și 
D. Paraschivescu.

VOINJA CLUJ-NAPOCA 
PROGRESUL BUCUREȘTI 8-4 
(1-0, 1-0, 3-2, 3-2). Reali
zatori : CI. Rusu 4, A. Szi- 
lagy, Gyarfas, R. Rusu, Se- 
bolc (Voința), respectiv, Flo
rincescu 2, Ion Gheorghe, 
Teodorescu. Au condus : R.
Schilha și F. Simon.

2-b
3,

Rus

perit Floreasca din Capitală s-au 
înregistrat rezultate scontate 
pînă și de cei care abia deprind 
abecedarul acestui sport. Primele 
trei clasate în ediția trecută, Ra
pid, Dinamo și Voința, au obți
nut victorii clare în fața parte-

nerelor de joc. Așadar, d_n 
punct de vedere, nimic n< 
deocamdată se 
un... campionat în 
făcut celelalte trei 
răstimpul scurs de 
diție (aproape trei 
sau aproape nimic

Rapid n-a avut probleme 
echipa Crișului (care a 

. pe foaie doar 9 jucători, 
nereușind să promoveze 
de control !) decît citeva 
Apoi ea s-a detașat sigur 
la scorul de 8—0 a permis ad
versarei sale să înscrie golul 
onoare. Dinamo, în schimb, 
apăsat pe accelerator de la 
dinții angajament, ajungind 
prima pauză cu un scor de 5- 
Apoi pe rînd, dinamoviștii și-au 
exersat — cu maî mult sau mai 
puțin , succes — tirul, încheind 
disputa cu C.N.U. la o diferență 
confortabilă : 13—4.

în sfîrșit, Voința a avut în 
față o echipă (Progresul) cu ju
cători mai ambițioși. Dar nu
mai atît. In cîteva rînduri, bucu- 
reștenii s-au apropiat de adver
sari (1—2, 2—4, 4—6), dar Ci.
Rusu și coechipierii săi au ter
minat jocul (8—4) in forță.

Singurele noutăți la acest de
but : în actuala ediție se joacă 
în 4 reprize a 6 minute, iar 
unii dintre antrenori au încercat 
cu curaj și cîțiva tineri talen- 
tați : Simion, Stoenescu, Tschil- 
tsche (Rapid), Fărcuță, Ciobă- 
niuc, Ș. Popescu (Dinamo), Dez- 
mirean (Voința), Florincescu, 
Ionescu (Progresul). (a.v.).

nimic 
profilează 

trei. Ce 
formații 
la ultima 

luni) ? Nur 
pentru că..,

Se apropie noul sezon competițional

înscris 
ceilalți 

probele 
minute, 
și abia

a 
cel

tâ 
i de

la 1 tere
—1.

STEAUA PREGĂTESCDf IAGBYSTIiJ
Un cer plumburiu 

o ploaie măruntă și 
un teren cu pete de 
l-a făcut pe Postolachi, și nu 
numai pe el, să se gindească 
cu nostalgie la „albul imacu
lat" lăsat, in urmă cu citeva 
zile, la Predeal) — iată deco
rul in care i-am găsit pe rug
byștii de la Steaua făcînd ulti
mele pregătiri pentru apropiatul 
start in noul sezon 
nai.

„Ne așteaptă 
dificile — susține 
Petre Cosmănescu - 
campionatul național, 
spre titlu nefiind incă 
netedă, cit și pe plan 
țional. deoarece avem 
ținut, in deplasare, tradiționala 
partidă cu reprezentativa Arma
tei franceze. De asemenea, o 
parte dintre jucători fac parte 
din loturile naționale. Să recu
noaștem, deci, că nu ne va fi 
deloc ușor, insă ne-am pregătit 
pentru a face față, cu 
tuturor greutăților".

Pe terenul de handbal 
cins o miuță aprinsă, 
curg la înaintare, și de 
și de alta, uneori, ca pe sfoară. 
Cineva strigă : „Așa să ne 
meargă și duminică și n-avem 
probleme". Vrind-nevrînd. gin- 
durile tuturor se îndreaptă, deo
camdată, spre meciul de dumi
nică. întilnire dificilă cu fosta 
campioană, Farul Constanța, 
care vizează, de asemenea, pen
tru a treia oară, titlul. Căpita
nul echipei. Radu Durbac, fun
dașul, ultimul apărător al butu
rilor steliste, iși completează co
legul spunindu-ne : „Punctul 
nostru forte il constituie înain
tarea. Știu cit de mult s-au an
trenat in această perioadă cole
gii mei din acest compartiment, 
Ie cunosc puterea de luptă și 
in plus am văzut Ia ei, mai 
mult ca niciodată, dorința de a 
juca balonul, de a nu mai fi 
simpli impingători in grămezi. 
Toate acestea 2—2 "— —2
multă siguranță, 
mie, dar și celor 
turi“.

Mergem spre __ _ _ __
jucătorii sînt veseli, fără urme

de toamnă, 
persistentă, 
zăpadă (ce

competițio-

confruntări 
antrenorul 

- atît in 
drumul 

o șosea 
interna- 
de sus-

succes,

s-a in-
Pasele 

o parte

îmi dau mai 
Și nu numai 

de pe treisfer-

vestiare. Toți

INTENS DEBUTUL
de oboseală. Ploaia cade cu in
sistență. „Oare nu se mai opreș
te o dată ? — exclamă Ion Pos
tolachi. Ar fi păcat, pentru că 
am vrea să arătăm, încă din 
start, că pregătirile de la Pre
deal n-au fost in zadar. Au fost 
zile nu tocmai ușoare pentru 
noi, dar zic eu folositoare. Să fi 
văzut sosirea aceea în vîrf de 
pantă la test, după ce noi am 
alergat tare spre vale ! Nu, 
n-am cîștigat eu, ci Alexandru, 
dar toți au mers bine".

Mircea Munteanu pare mai 
tăcut ca de obicei. Mai preocu
pat. Unul din colegi îl tachinea
ză. „Cmd îl aduci pe Bog
dan la meci ? Va fi vn taloner 
mai bun ca tine 1“ Munteanu 
ride și ne spune : „Are abia 
două săptămini și o zi. Nici 
nu-mi vine să cred că sint ta
tă". încet-încet, discuția ajunge 
tot la, rugby. Desprindem, din 
nou, dorința ca în partida cu 
Farul să se joace frumos și 
spectaculos. „Noi, Înaintarea, 
sintem gaia să împingem echipa 
spre victorie. Dacă ne mai ajută 
un pic și liniile celelalte, atunci 
totul va fi în regulă. E drept, 
cu constănțenii nu-i de glumit, 
dar nici nouă nu ne arde de 
glumă. Ce-I puțin pină după 
meci !“

Masiv, bine legat, blondul 
Marin Ioneseu impune, așa

cum se impune și in fața ad
versarilor prin siguranță și pu
tere de luptă. Nu-i prea mul
țumit, deși anul trecut a avut 
o hună comportare. „Aș fi pu
tut să fiu măcar intre primii 
zece, dar... O să luăm noi cam
pionatul și-o să-mi treacă ne
cazul. Și, cine știe, la sfîrșitul 
anului poate o să fiu primul în 
catalogul pvidențiaților".

Pe rugbyștii de la Steaua îi 
așteaptă un sezon greu. Pintea, 
Murariu, Marin Ionescu, Ale
xandru, Sueiu, Munteanu, Cor- 
neliu, Enache, Zafiescu, Pojar 
vor putea fi văzuți nu numai 
in campionat („Dacă ar fi un 
sistem competițional mai bun — 
spunea internaționalul R. Dur- 
bac — cu siguranță 
și cadrul in care am 
numai noi, ci toate 
dar și sub culorile 
reprezentative.

Părăsim vestiarul, 
de a vedea prinse pe pereți di
plomele care atestă locul I cu
cerit de către rugbyștii mili
tari în cadrul competiției na
ționale „Daciada", în întrecerea 
organizată în municipiul Bucu
rești, și parcă citim pe fețele 
acestor băieți puternici că gîn- 
durile lor se îndreaptă spre suc
cesele viitoare.

altul ar fi 
evolua, nu 
echipele0), 
formațiilor

nu înainte

Emanuel FĂNTÂNEANU

ES

.,1 m“ —PROBA INAUGURALĂ
Activitatea competițională la 

sărituri in apă se inaugurează 
prin campionatele naționale de 
seniori programate să se des
fășoare de azi pînă duminică 
la bazinul „23 August" din Ca
pitală. întrecerile, la 
parte cei mai buni 
tanți ai unităților cu 
sărituri — Crișul 
C.S.M. Cluj-Napoca, 
C.S.M. Sibiu, Progresul, 
Școlar și Lie. 2 din București 
— se desfășoară după următo
rul program : AZI : sărituri 
de la 1 m băieți și fete (deți
nători ai titlurilor : Vasile Nc- 
delcu și Georgiana Săcăleanu,

care iau 
reprezen- 
secții de 

Oradea, 
C.S.Ș. și 
’ C. S.

ambii de la Progresul) ; SÎM- 
BĂTÂ : 3 m băieți (V. Nedel- 
cu), platformă fete (Georgiana 
Săcăleanu) ; DUMINICA 
fete (Magdalena Toth — 
și platformă băieți (Al.
— Crișul).

în toate zilele, de la
au loc săriturile eliminatorii și 
de la ora 16 finalele.

: 3 m 
Crișul) 
Bagiu

ora 10
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La 7 martie

0 NOUA TRAGERE EXIRA

PE MICUL ECRAN >1
JOI 2 MARTIE, ora 18,15 : 

Fotbal internațional — rezu
matele meciurilor disputate 
miercuri in sferturile de fi
nală ale Cupelor europene 
(comentator : Cristian Țo- 
pescu).

VINERI 3 MARTIE, ora 22 
(pe programul II) : „Telerama 
sport" — o selecție de repor
taje filmate pe toate meridia
nele.

SIMBATA 4 MARTIE, Ora 
16,50 : Rugby, Irlanda — Tara 
Galilor in „Turneul celor 5 
națiuni (transmisiune di
rectă de Ia Dublin ; comenta
tor — Dumitru Tănăsescu).

DUMINICA 5 MARTIE, ora 
8 : „Sportul pentru toți" — 
gimnastica la domiciliu ; ora 
17 ; Fotbal, Universitatea Cra-

iova — Politehnica Timișoara 
(transmisiune directă de la 
Craiova a reprizei a doua ; 
comentator: Sebastian Domo- 
zină‘) ; ora 17,50 : Festival pio-, 
nieresc pe gheață, din ediția 
de iarnă a „Daciadei44 (selec- 
țiuni înregistrate de la pati
noarul „23 August44).

MIERCURI 8 MARTIE, ora 
16 : Fotbal, A.S. Armata Tg. 
Mureș — F. C. Argeș (trans
misiune directă de la Tg. 
Mureș ; comentator : Mircea 
M. ionescu) ; ora 18,20 : Cam
pionatele Mondiale de schi 
fond și sărituri (selecțiuni în
registrate de la Lahti).

JOI 9 MARTIE, ora 18,10 : 
Campionatele Mondiale de 
schi alpin (selecțiuni înregis
trate de U Garmisch Parten- 
kirchen)

y - r •
10T0

Dat fiind faptul că tragerea 
extraordinară Loto a Revelio
nului a acordat participanților 
zeci de mii de cîștiguri în bani 
și numeroase autoturisme, și a- 
ceastă tragere este organizată 
după aceeași formulă tehnică.

Se atribuie autoturisme „Da
cia 1300", excursii în R. S. Ceho
slovacă — R. F. Germania —

Elveția! 
gară d 
R. S.f.1 
German 
băni —I

La cJ 
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de cate]
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Loto.
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i de harnic. Nu 

atît de tăcut, 
e cazul, punc-

la această tra- 
: extraordinară

D. 
în

con- 
ne-au 

arbitrii 
ne con- 
greșind, 

perse- 
cauză

i Învață. însă.

STRÎMBĂ
existe in

„arbitrii" sînt, 
.c metrul și ru
de sînt minuite 

omul.

e de sală
dintre 

rțiș să 
cru,

cu o 
de o 
citeva exem-

i „Cupa de 
băieților a- 
ire un con- 
sare apoi

■. Re- 
rezin- 
record 

pe
Se
ruleta — 

hetei, așa cum 
rtul, și pe ta- 
apare... 2,15 m. 

eți spune, re- 
i valoros. Din- 

glumă se 
întrebarea : 

i au concuren- 
■ cînd ar putea 
La Învoială asu- 

succesive 7 Ce 
fi de regu- 

mlsurători e-

TZȚFAA IVII >1

ce ar rămtne 
atletism...

urmă, la 
universitare, ar- 

probe greși- 
La * încheierea 
upă ultima în- 

Antal la 2,19 m 
care ar fi con- 
i record de se- 
n cu re nț ii au a- 

>t, nu săriseră 
- și cit s-a a- 
2, 3 sau 5 cm 

S-a măsurat 
spus, tot con-

din greșeli pentru că, să re
cunoaștem, cea de la „Cupa 
de cristal** e floare la ureche 
pe lingă cea de la „universi- 
tare...“.

Nici colegii lor de la cro
nometraj nu se lasă mai pre
jos. Cită vreme nu exista cro
nometrai electronic nu existau 
nici argupiente pentru a-i 
convinge că uneori au mina 
prea „ușoară**. Avem acum — 
mai bine zis are clubul 
Steaua — o instalație electro
nică ce permite inregistrarea 
primului clasat. Tot la „Cupa 
de cristal** în serii la 60 m, 
celula fotoelectrică o înregis
trează pe Veronica Buia la 
7,62 secunde după start. Cro- 

nometrorii anunță 
7,2 „manual**, a- 
dică record egalat 
In finală, 

electronic al 
este 7,52. Cel 

e constant — 7,2.

pul 
nicăi 
nual 
trecut, cînd Veronica alergase 
— „electronic** — 7,42, tim
pul manual a fost (ați ghi
cit!) tot 7,2 !... Cronometrorii 
noștri, cu reflexele 
țite“ de apropierea 
au reușit însă să 
chiar și ceasul electronic. La 
60 mg fete, Mihaela Dumi
trescu este creditată cu 8,3 în 
serii (8,60 electronic), Tn cea
laltă serie, Xenia Siska (Un
garia) primește un timp mai 
slab cu două zecimi (8,5 s) cu 
toate că instalația electronică 
arătase un rezultat mai bun 
cu 11 sutimi decît al 
lei (8,49) !!

Bine că se termină 
de sală, că cine știe 
mai fi văzut ! Dar vine 
rînd cel în aer liber și 
9,9 s-o mai găsi el...

Vladimir MORARU
P.s. Ca în toate comparti

mentele vieții sociale, șl în 
sport există cursuri de reci
clare, de perfecționare, ac
țiuni de testare. Poate că...

CELEBRULUI BRAZILIANI
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marcat și 
in prima

întilniri ofi- 
ieri au avut 
primele me-

sezonul 
ce-am 

cu- 
un

„ascu- 
pensiei, 
întreacă

tim- 
Vero- 

ma- 
Anul

„galbenilor" a obținut 
urmă victoria cu scorul 

(1—0), prin golurile 
de Oancea, din lovitu-

in vederea alcătuirii loturilor reprezentative

poate, cel mai bun 
al formafiei din 

Copoului, in această 
în care a

cîștiga atunci 
mondial din

mai multă forță,
Dacă va 

să persevereze,

IERI AU AVUT LOC 
DOUĂ MECIURI DE TRIAL
In vederea alcătuirii loturilor 

reprezentative (A, olimpic și de 
tineret) 
anunțat, 
cesta o 
ciale și 
loc, in 
ciuri de

32 de 
și cu o mai mare experiență 
competițională (din totalul ce
lor aproximativ 60 de jucători 
convocați) au evoluat după- 
amiază pe Stadionul Republicii, 
în două echipe alcătuite astfel : 
ALBAȘTRII : Iordache — Che
ran, Ștefănescu, Sătmărcanu II, 
Vigu — Romilă, Boloni, Aurică 
Rădulescu — Lucescu, Dudu 
Georgescu, C. Zamfir. GALBE
NII : Jivan — M. Zamfir, Păl- 
tinișan, Mehedințu, Văetuș — 
Simaciu, Dobrin, Bălăci — Chi
tara, Radu II, 
prima repriză 
singur gol, 
(autor : Duda

La reluare 
modificări în 
la „albaștri" - Cristian, Tilihoi, 
Dobrău, Colier, Beldeanu, Za- 
hiu și Doru Nicolae i-au în
locuit pe 
Sătmăreanu 
Boloni și,

care, așa cum am mai 
vor susține anul a- 

serie de 
amicale,

Capitală, 
trial.

fotbaliști mai cunoscuți

Vrînceanu. în 
s-a înscris un 

de către albaștri 
Georgescu), 
au fost operate 

ambele formații :

I
IU înaintea unui nou start I

articol publicat 
|RT" sub titlul 
Mergătorului de 
rticolul este și 
ie unul din pe- 
:ului său din 
•rșitul verii lui 

tele europene 
a 13:27,2 la 
un nesperat

victorii — vă 
:sa cu Emile 

semifinala „Cu
la Torino ? —, 

:?.9 care i-a a- 
f.-ala olimpică 

m la Mont- 
alte recorduri 

—. alte succese 
și in- 

: — spune sta- 
Veli- 

ani, 
con-

■ști patru
ite
OO km, cît-să-n- 

la ecuator. A 
i de campion al 
int 17 — spune 
o mă va putea 
ă cred că anul 

lat titlul de 
al Ia 10 000 m. 
vut — recunosc 

i .Jiuțin bun (la 
se spusese 

un obiectiv în 
Crosul Balca- 

bine la semifi- 
pei-, am cu- 

bronz la Sofia, 
diale Universi-

tul de vedere. Incomod uneori, 
n-a vorbit însă niciodată decît 
în numele adevărului, al drep
tății. Ciudatul aliaj de fragilitate 
și tenacitate se păstrează și 
dincolo de pistă, modelînd un 
caracter deosebit. A completat 
realizările de pe stadion cu îm
pliniri în perimetrul social. în 
vara trecută a absolvit Faculta
tea de educație fizică din Con
stanța, primind diploma de pro
fesor. A urmat cursurile la zi, 
fără absențe la cursuri sau la 
ore practice. Lucrarea de diplo
mă, cu tema „Dinamica efortu
lui în proba de 10 000 m în ve
derea J.O.“ a fost apreciată cu 
nota maximă.

Stăm de vorbă Ia citeva 
după ce a cîștigat crosul 
selecție pentru Istanbul.

— A * '
— A

Nici o 
cum a 
pentru 
tru respirație. Noroiul te 
din „pană"... semigreu.

— Crosul Balcanic deschide 
sezonul. Ce ți-ai propus pentru 
1978 ?

— Obiectivul principal îl con
stituie, desigur, „europenele" de 
la Praga.

— Te-ai pregătit, probabil. 
— și te pregătești — în mod 
special ?

— M-am pregătit ca în fie
care an, adică serios. La nivelul 
la care au ajuns performanțele 
astăzi nu te mai poți odihni o 
zi, darămite un an I Și așa în 
1977 fruntașii mi-au luat-o îna
inte. A apărut — de unde ? — 
și acest Kimombwa... 
pierzi trena e greu să

— Campionatele de 
sînt încă departe, dar 
babil, un gind al tău...

— Am chiar mai multe gîn- 
duri pentru Praga. Deocamda
tă prefer să le păstrez doar 
pentru mine. Să spunem mai 
bine că în 1978 voi îmbunătăți 
recordul la 10 000 m, aducîndu-1 
sub 27:55,0...

ore
de

fost greu ?
fost, ca de fiecare dată, 
cursă nu e ușoară.

fost greu în primul 
picioare, mai puțin

A- 
rînd 
pen- 
face

Dacă 
revii.

Ia Praga 
ai, pro-

I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ia — R. P. Un- 
Bulgaria 
sau R.

S ciștiguri

trageri reparti- 
in to-

faza a 
L — se 

special.
pe bilete de 

rarianta simplă, 
tegrai sau sfert, 
lei participă la 
rageri.

elor — pină la

(min. 46 Ene), Niculae (Gloria 
Buzău), Barna — Iorgulescu, 
Vamanu, Pauaite — Grigorc, 
Fanici (min. 55 Gali), Cernescu.

In ciuda terenului greu și a- 
lunecos, marea majoritate a ju
cătorilor s-au străduit și au 
reușit să lase o bună impresie. 
Echipa 
pină la 
de 2—0 
marcate 
ră de la 11 m, și St. Pctcu. O 
notă în plus, pentru efortul de
pus, se cuvine jucătorilor Bucu, 
Agiu, Leac, Portic, Stancu, Ni
culae și Vamanu, ultimul un 
tînăr cu reale calități, remar
cabil prin rezistență, plasament 
și precizia transmiterii mingii.

Iordache, Cheran, 
II, Vigu, Romilă, 
respectiv, Lucescu, 

iar la galbeni Windt, Iordânescu 
și Căjnătaru au intrat în locul 
lui Jivan, Dobrin și, respectiv, 
Radu II. In această parte a jo
cului, fiecare dintre cele două 
echipe a înscris cîte un gol : 
Doru Nicolae pentru „albaștri" 
și Bălăci pentru „galbeni". Scor 
final, așadar : 2—1 (1—0), în
favoarea „albaștrilor". Dintre 
selecționabili s-au arătat mai în 
vervă Ștefănescu, Vigu, Romilă, 
Radulescu, Beldcanu (de la „al
baștri") și Văetuș, Dobrin, Bă
lăci, Vrînceanu (de la „gal
beni").

Printre cei convocați s-au mai 
numărat Dumitru și Hajnal 
care, accidentați, n-au putut fi 
folosiți.

★
Trialul lotului de tineret a 

avut loc ieri dimineață pe unu) 
din terenurile complexului 
sportiv Steaua. Pentru acest 
trial, antrenorul federal Cornel 
Drăgușin a convocat un număr 
de 28 de jucători. Din acest 
lot lărgit au fost formate două 
echipe care au avut următoarea 
componență : „GALBENII" :
Bucu — Gh. Dumitrescu (min. 
46 Kortesi), Agiu, Bitea, Gali 
(min. 46 Butufei) — Șerbănică 
(min. 20 St. Petcu), Leac (min. 
46 Constantinescu), Țicleanu — 
Nicșa, Oancea, Portic. „AL
BAȘTRII" : Speriatu (min. 46 
Lazăr) — Bărbulescu, Stancu

Ieri, în meci amical

FO'.IIMCt IIMIȘOm
IMS MIISHH I I

în prezența a 8 000 de spec
tatori, s-a desfășurat ieri Ia Ti
mișoara pe un timp frumos 
meciul amical internațional din
tre Politehnica Timișoara și 
Torpedo Moscova. Jocul a luat 
sfîrșit cu un rezultat de ega
litate : 1—1 (0—0). Au marcat : 
Humei (min. 71), pentru gazde 
și Petrenko (min. 74), pentru 
oaspeți. Politehnica a aliniat 
formația : Bathori (Catona) — 
Nadu (Pop), Cringașu, Floareș, 
Roșea (Bostan) — Humei, Nucă, 
Dembrovschi (Giuchici) — Vo- 
laru (Iuga), Șerbănoiu (Lața), 
Cotcc, (C. CREȚU, coresp.).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
EXTRAORDINARA 

PRONOEXPRES 
DIN 1 MARTIE 1978

FAZA I : extragerea I : 23 —
25 13 1 : extragerea a n-a : 21 1
38 16 15; extragerea a ni-a : 25
23 34 24 43 ; extragerea a IV-a :
26 33 32 42 2.

FAZA a II-a: extragerea a V-a:
33 41 28 29 24 45 ; extragerea a
Vl-a: 16 39 10 9 6 31 ; extragerea 
a vn-a : 12 45 6 31 43 34.

FAZA a m-a: extragerea a
VIII-a : 14 2 45 20 43 ; extragerea 
a IX-a : 22 37 31 21 12.

FAZA — __ o____ _
X-a: 38 20 12 27 4 45 ; extragerea
a xi-a:......................“ “
gerea a
extragerea a Xin-a : 13 32 2 25
45 24.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI :
3.869.538 lei.

31

a iv-a : extragerea a

8 13 40 14 17 5 ; extra - 
xn-a : 34 ii 13 21 16 29;

Plata câștigurilor la această tra
gere se va face astfel : în Muni
cipiul București de la 16 martie 
pină la 3 mai 1978. In țară de la 
20 martie pină ‘ -
clusiv.

CIȘTIGUR1LE 
CEPȚ1ONALE

DIN 19 FEBRUARIE 1978
Categoria 1 : 1 variantă 25% 

17.500 lei ; Cat. 2 : 2,00 variante 
15.000 lei sau la alegere o excursie 
de un loc în : R.S. Cehoslovacă 
— R. F. Germania — Elveția sau 
o excursie de două locuri in R.P. 
Bulgaria — Grecia sau R.D. Ger
mană și diferența In numerar ; 
Cat. 3 : 23,75 a 5.804 lei ; Cat. 4 : 
112 a 1.231 lei ; Cat. 5 : 262,25 a 
526 lei ; Cat. 6 : 8.825 a 40 lei.

Categoria B : 22,75 variante a 
7.384 lei ; Cat. C : 89,25 a 1.882 lei;. 
Cat. D : 4554,75 a 60 Iei.

la 3 mai 1978 in-

5 :

a

La sfirșit, antrenorii loturi
lor reprezentative, în frunte cu 
Ștefan Covaci, au purtat discu
ții — pe marginea celor două 
trialuri — cu antrenorii divizio
nari A și B, invitați la a- 
ceastă acțiune utilă. Reamintim 
că cel mai apropiat meci ofi
cial al echipei naționale este a- 
cela de la 22 martie, cind „tri
colorii" vor întilni, la Istanbul, 
în „Cupa Balcanică", reprezen
tativa Turciei.

DIDI (Florean), „FINUL" 
SI SPERANȚĂ A

Sînt doi băieți în familia 
muncitorului ieșean Florean. 
Unul joacă fotbal, celălalt 
nu. Tatăl, mare iubitor al 
acestui sport, a avut dorința 
ca fiului născut în 1958 să-i 
dea numele căpitanului Bra
ziliei, care 
campionatul 
Suedia. Așa a apărut Didi 
din Iași...

Didi Florean, actualul 
mijlocaș al Politehnicii, este 
cu certitudine o speranță a 
fotbalului nostru. L-am vă
zut acum doi ani la debutul 
său in Divizia A și l-am re
văzut ultima oară duminică, ■ 
în meciul cu F. C. Argeș. 
A fost, 
jucător 
Dealul 
partidă 
primele lui goluri 
divizie a țării !

Florean este un 
clubului ieșean.

POLITEHNICII IAȘI
,Va fi un bun jucător, nc 

antrenor 
Antohi. 

simț tac- 
timp și

spunea noul său 
principal, Leonid 
Are viteză, un bun 
tic, se demarcă la ■ -
face un excelent marcaj în sȘ 
fazele de apărare. Se inter- 
calează bine în atac, lovește 
balonul la fel de bine 
ambele picioare ca și cu 
capul. Trebuie însă să mai 
lucreze pentru îmbunătățirea 
tehnicii în regim de viteză. 
O va face cu siguranță pen
tru că este ascultător, disci
plinat, sirguincios și pentru 
că duce o viață extrasporti- 
vă fără reproș. Dealtfel, 
Didi Florean, elev în anul IV 
la Liceul mecanic, este bun 
și la învățătură".

Desigur, tînărul jucător 
se află la începutul carierei. 
Primii pași spre afirmare i-a 
făcut. A jucat cindva și în 
echipa națională de juniori, 
însă acum a început să se 
maturizeze. S-a dezvoltat 
și din punct de vedere fi
zic. Are 
este mai bătăios.
continua
Didi Florean are toate șan
sele să confirme pe deplin 
așteptările. Fotbalul nostru 
are nevoie de jucători ade- 
vărați și de oameni adevă- 
rați.

produs al 
A trecut 

prin mîinile antrenorilor de 
la copii și .juniori. S-a ocu
pat de el mai mult M. Bir- 
zan, după care K. Gross 
l-a promovat în echipa de 
tineret, deși era încă junior. 
Și speranțele investite în a- 
cest băiat au început să se 
confirme. Iată-1 acum titu
lar al divizionarei A, în 
compartimentul de la mijlo
cul terenului, alături de va
loroșii Romilă și Simionaș. Constantin ALEXE

Radiografia disciplinei in prima etapă a returului

UN PRIM SEMNAL: 13 CARTONAȘE GALBENE, DOI HULIGANI
AMENDAȚI>

Prima etapă a returului cam
pionatului a fost privită de 
cronicarii noștri și sub aspectul 
ei disciplinar, al felului în care 

. „actorii gazonului" au înțeles 
să-și dispute șansele în spiri
tul sportivității depline, 
succintele lor constatări 
ceastă direcție.

• „POLI" TIMIȘOARA — 
F. C. CONSTANȚA . O partidă 
fără probleme deosebite. To
tuși, pe alocuri, unii jucători au 
dat frîu liber nervilor, în spe
cial după neacordarea loviturii 
de la 11 m cuvenită gazdelor în 
min. 35. Atunci s-au și dat cele 
trei cartonașe galbene. Mai ar- 
țăgoși in joc, Livciuc și Petcu. 
Exemple de fair-piay total : 
Dembrovschi^ Antonescu și Tur- 
cu. • ~ ~
JIUL . 
limitele 
tru care 
Rainea ;
avertismente verbale date 
vizat citeva faulturi de joc la 
limita... cartonașului galben. La 
sfîrșitul meciului, conducătorii 
tehnici ai celor două echipe au 
venit la cabina arbitrului, mul- 
țumindu-i acestuia pentru mo
dul cum a condus întrecerea • 
A. S. A. — PETROLUL . Joc 
curat, fără cartonașe. Doar 
Boloni și Fl. Dumitrescu au a- 
vut citeva clipe nervoase, opri
te însă de coechipieri și arbitri 
de a se transforma în... avertis
ment. • F. C. CORVINUL — 
C. S. TIRGOVIȘTE . Meci foar
te aspru, dar nu dur. Au exis
tat destul de multe faulturi, de 
joc însă. Arbitrul Jucan le-a 
sancționat prompt, acordind și 
trei cartonașe galbene : 
(pentru faulturi repetate 
lui Lucescu), Văetuș și 
(gesturi nesportive). La 
jucătorilor de pe teren, 
triu IV și-a apostrofat cu vehe
mență coechipierii mai 
pentru 
Tocmai 
de slab 
ile sînt 
U. T. A.
MARE . 
îndîrjit, 
care au 
tru cartonașe galbene : Schepp 
și Leac de la gazde, Hațeganu 
și Bathori II (nu Both I, cum 
din eroare a apărut în ziarul 
nostru de luni) de Ia oaspeți. 
Au mai fost și alte ieșiri nes
portive ca, de exemplu, alter
cația din repriza a II-a dintre 
portarul Feher (Olimpia) $i 
Kukla (U.T.A.). De asemenea, 
am înregistrat gestul de neînțe
les al lui Nedelcu II care, după 
golul al doilea al gazdelor, a 
scos mingea din plasă și l-a a- 
runcat-o în cap portarului Fe
her ! încă un aspect negativ —

Iată 
in a-

F. C. M. REȘIȚA — 
Totul s-a desfășurat în 
sportivității, fapt pen- 

■ și sarcina arbitrului N. 
a fost ușurată. Puținele 

au

Pitaru 
asupra 
Com an 
ieșirea 
Dumi-

tineri 
slabul lor randament, 
el, care jucase la fel 
și de la care pretenți- 
cu mult mai mari !? • 

— OLIMPIA SATU 
Jocul a fost destul de 

cu ieșiri de nervozitate 
dus la acordarea a pa-

Șl CITEVA ’ „SCURT-CIRCUITE
simulările. Din cauza deselor în
treruperi, arbitrul Dinulescu a 
fost nevoit să prelungească 
fiecare repriză cu cîte 
minute. • STEAUA — 
BIHOR . Deși au fost 
faze fierbinți și unele greșeli 
de arbitraj, spiritul general de 
sportivitate al jocului n-a fost 
alterat. S-au înregistrat doar 
unele intrări cam dure (Stoica, 
M. Marian, Agiu — ultimul 
sancționat cu cartonaș galben). 
Dealtfel, notele jucătorilor Stoica 
și M. Marian au fost scăzute 
pentru aceste neregularități. 
în finalul partidei, unii dintre

Cluburile
trebuie

două 
F. C. 
multe

și federația
să vcgncrc

Ia instaurarea totală
ii sportivității

caracterizat această partidă. De 
remarcat, totuși, două atitudini 
care au făcut notă discordantă : 
prima — Zamfir, intr-un mo
ment al partidei, a fost sancțio
nat pentru o intrare tare (ar fi 
meritat cartonaș galben). El a... 
răspuns arbitrului cu trimiterea 
mingii în afara terenului de 
joc ; a doua — supărarea Iul 
Simionaș pe un coechipier ca
re greșise o pasă. • S. C. 
BACĂU — DINAMO. Meci 
îndîrjit, disputat pe un te
ren imposibil. Spre lauda lor, 
cele două echipe s-au com
portat în general sportiv, ex- 
ceptînd... cartonașele galbene 
primite pe drept de Custov și 
Andrieș.

De menționat însă modul 
neprietenesc cu care tribuna a 
II-a i-a primit pe dinamoviști, 
atitudine pentru care cronicarul 
îi acordă... cartonaș galben ! Un 
telefon primit ieri dimineață la 
redacție de la C. Costinescu, 
președinte al S. C. Bacău, ne-a 
informat că doi huligani care, 
după meci, au avut atitudini 
ireverențioase față de arbitri, 
au fost imediat reținuți, cu a- 
jutorul celorlalți spectatori, de 
organele de miliție. Este vorba 
de Mihai Gheța. din Bacău, 
Aleea Fagului Bl. 4, sc. D, ap, 
8 și Costică Viliman 
Strugari, jud. Bacău, 
au fost amendați cu 
lei. Salutăm astfel de 
ții prompte.

din corn.
Amîndoi 

cîte 1 100 
interven-

spectatori au aruncat cu bul
gări de zăpadă in teren, ca și 
cind biletul de intrare le-ar fi 
dat dreptul și Ia asemenea acte 
de impolitețe... • SPORTUL 
STUDENȚESC — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA ; Meci foar
te sportiv, fără nici un fel de 
probleme, cu excepția unui... 
gest-protest al jucătorului Bă
lăci. • POLITEHNICA IAȘI — 
F. C. ARGEȘ . Sportivitatea a

Acestea sînt faptele, atitudinile (pozitive și negative) pe care 
etapa a 18-a a campionatului Diviziei A ni le-a oferit. Cele 13 car
tonașe galbene ca și amintitele „scurt-circuite" ale sportivității sînt 
de natură să tragă un semnal de alarmă pentru aceia care răspund 
de educația jucătorilor și — de ce nu — a acelor grupuri de spec
tatori inospitalieri, care se mai strecoară pe stadioanele fotbalului. 
Jucătorii trebuie să înțeleagă că declanșarea nervilor aduce preju
dicii echipei lor, că orice atitudine de nesportivitate, folosirea mij
loacelor in afara regulamentului de joc ele. toate la un Ioc duc Ia 
urițirca spectacolului sportiv, Ia scăderea calității întrecerii. PRE
JUDICIAZĂ FOTBALULUI, pe care cu toții îl dorim mai bun, 
mai spectaculos, mai sportiv.

ARBITRII ETAPEI A 19-a A DIVIZIEI A
Tg. 
Io-

Politehnica 
(Bîrlad) — 
Dumitrescu

• F. C. Bihor — A. S. A. 
Mureș : C. GHIȚA — Gh. 
nescu (ambii din Brașov) și L. 
Peto (Mediaș).

• Dinamo — 
Iași : N. RAINEA 
Al. Bădulescu și N. 
(ambii din Ploiești).

• Universitatea Craiova 
Politehnica Timișoara : 
POPESCU — C. Jurja și C. 
Mateescu (toți din București).

• Jiul — Steaua : I. IGNA 
— I. Honig și I. Lăcătiș (toți 
din Arad).

• Petrolul — F. C. M. Reși
ța : R. STÎNCAN (București) — 
V. Iacob și O. Uyheli (ambii 
din Oradea).

M.

• F. C. Olimpia Satu Mare — 
S. C. Bacău : I. URDEA — S. 
Marin și V. Măndescu (toți din 
București).

• F. C. Argeș — F. C. Cor- 
vinul Hunedoara : V. CIOCÎL- 
TEU — V. Gheorghe (ambii 
din Craiova) și Al. Avramescu 
(Ploiești).

• C. S. Tirgoviște — 
FL. CENEA — Gh. 
(ambii din Caracal) și 
dulescu (București).

• F. C. Constanța — Sportul 
studențesc : S. DRAGULICI 
(Drobeta Tr. Severin) — P. 
Silvestru (Focșani) și D. Dumi
trescu (Mărășești).

U.T.A.:
Donciu 
D. Ră-



Iu ta partru titlu relansată in campionatul masculin de vobi HOTĂRÎRILE ALBA. PRIVIND

STEAUA iNTRECUTĂ Șl DE EXPLORĂRI BAIA MARE!
în campionatele • de volei s-au 

desfășurat nneicuii partidele 
penultimei etape. Piincipaiul meci 
a avut loc ia Boia aiaie, unde 
Explorări a muimt pe Steaua. 
Ciștigind, băimărcUii echilibrează 
situația in fruntea clasamentului, 
lăsind lupta deschisă pentru 
desemnarea campioanei. Dar. 
iată amănunte de la partidele 
acestei runde :

MASCULIN
EXPLORĂRI B. MARE — 

STEAUA 3—1 (6, 12, —13, 12).
In fața a peste 40uJ de specta
tori, gazdele au realizat o victo
rie pe deplin meritată. După pri
mele două seturi, în care cei 
mai buni au fost Arbuzov și Bă- 
găian, băimărenii slăbesc ritmul, 
fiind conduși în prima parte a 
setului trei. își revin însă, ega
lează la 11 și. apoi, la 13—13, 
Paraschivescu greșește decisiv 
două mingi, steliștii reducînd din 
handicap. Și în setul al IV-lea. 
oaspeții au un ușor avantaj, dar 
gazdele recuperează și, după cî- 
teva perioade de echilibru. se 
detașează în învingătoare. Cei 
doi antrenori au folosit urmă
torii jucători : Explorări — Arbu
zov, Băgăian, Paraschivescu, V. 
Marian, Bălaș, Neghină (au mai 
jucat : Marinescu, Enescu, Ghic); 
Steaua — Pop, P. Ionescu, A. 
Ion, Bădiță, Chifu, Țerbea (au 
mai jucat : luhasz, Macavei, Ma
nolo), Au arbitrat A. Dinicu și 
M. Albuț, ambii din București. 
(V. Săsăranu-coresp.).

VIITORUL BACAU — DINAMO 
9—3 (—8, —11, —14). Joc viu dis
putat, cu faze frumoase. S-au 
remarcat Bojan, Ionescu, Robciuc 
(V), Tutovan, Dumănoiu, Gîr- 
teanu (D). Au condus Gh. Po
pescu — Suceava, C. Manițiu — 
Brașov. (I. lancu-coresp.).

DELTA TULCEA — TRACTO
RUL BRAȘOV 3—1 (—14, 6, 10, 9). 
Jucînd variat în atac și cu un

blocaj foarte bun, tulcenii au de
pășit pe performera etapei tre
cute. Kemarcăn : âtaicu, Ispas, 
lancu și Gavrua (D), iiujiia (T). 
A condus cuplul bucureștean A. 
Nedelcu—V. Pavel. (P. Comșa- 
coresp.j.

„U“ CLUJ-NAPOCA - POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 3—0 (13, 
13, 14). Aparent, scorul pe seturi 
poate indica un echilibru, dar în- 
tilnirea a fost, totuși, dominată 
clar de gazde. Remarcâri : Bînda, 
Popa și Ignișca de la clujeni. Au 
arbitrat V. Tilcă — Craiova și 
Al. Dragomir — București). (I. 
Pocol-coresp.)

RAPID — CONSTRUCTORUL 
BRAILA 3—1 (12, 3, —12, 6).
întîlnirea celor două aproape si
gure candidate la retrogradare a 
fost foarte disputată in setu
rile I și III, remareîndu-se în
deosebi Mocuța (C), folosit pe 
post de ridicător, și Penciulescu 
(R). Foarte bun arbitrajul pres
tat de M. Stamate și R. Farmus. 
(A. B.).

C.S.M. SUCEAVA — UNIVER
SITATEA CRAIOVA 3—« (5, 7,
15). Doar setul trei a fost mai 
greu pentru gazde. In rest... S-au 
remarcat : Gazda, Lepădătesea și 
Andriu (C.S.M.). Arbitri : D.
Vasile — București. C. Șovăială — 
Ploiești. (I. Mindrescu-coresp.).

FEMININ
CH1MPEX CONSTANTA — 

DINAMO 9— 3 (—«, —12, —8).
Derbyul etapei feminine s-a des
fășurat în fața unei săli arhipli
ne, oferind un spectacol agreabil. 
Oaspetele au dominat prin joc
combativ la fileu, acțiunile de
atac find excelent coordonate de 
Alexandrina Constantinescu și
finalizate mai ales de Mariana To
nes cu și Irina Petculeț. De la
gazde s-au remarcat Martha Sze-
kely și Mihaela Hoanță. Au con
dus P. Zoe — București și D.
Dobrescu — Ploiești. (P. Enache- 
coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
I.E.F.S. 3—0 (9, 5, 8). Meci de 
slabă factur* tehnică. S-au de
tașat Maria Popa, Aurora Popența 
de la învingătoare. Arbitri : D. 
Delcea — Galați, C. Păduraru — 
Timișoara. (V. Popovici-coresp.).

RAPID — VOINȚA 3—1 (11, —7, 
1, 7). O partidă de nivel modest, 
in general, dar și cu citeva faze 
de efect realizate de rapidiste, 
bine finalizate îndeosebi de 
Constanța Bălășoiu și Rodica 
Bulancea. Voința a contat în joc 
mai mult pe Ana Stănilă, dar 
a prezentat si o junioară, Silvia 
Firan (cu dublă legitimare de la 
C.S.S. 2) de perspectivă. Arbitraj 
bun R. Farmuș—M. Stamate, din 
București. (A. B.).

PENICILINA IAȘI — C.S.U. Ga- 
LAȚI 3-0 (; 5, 6). în numai o
oră, ieșencele au învins o for
mație în permanentă derută. Au 
condus Em. Ududec — Suceava și 
L Ni cules cu — București. (D. 
Diaconescu-ccresp.).

M.4RATEX B. MARE — FARUL 
CONSTANTA 0-3 (—«, —11, —13). 
Joc dominat de constănțence. de 
la care s-au remarcat Renata 
Stelescu și Maria Sâbâdeanu. De 
notat că Maria Enache (F) a fost 
eliminată pentru injurii repetate 
la adresa arbitrilor M. Herța — 
Cluj-Napoca și A. Dinicu — Bucu
rești.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— ȘTIINȚA BACAU 3—L

COMPETIȚIILE MONDIALE DE BOX

„CUPA ROMÂNIEI"
(Urmare din pag. 1)

montul fizic total, răsturnările 
spectaculoase de scor și jocul 
excelent al handbalistelor Popa. 
Luțaș și Damian. Au înscris: 
Luțaș 5. Popa 4, Marcov 4, Vi- 
șan 1, Mezci 1 și Gebauer 1 — 
pentru Timișoara, Damian 10, 
Peța 2. Tkaciuc 2. Pask 1 și 
Jurje 1 pentru Cluj-Napoca. 
Foarte bun arbitrajul cuplului 
buzoian C. Căpățină — Gh. Mi- 
halașcu.
&\\\\\\\\\\^
^FINALELE „CUPEI ROMÂNIEI”

In „finala mare” pentru de
semnarea ciștigâtoarei „CUPEI 
ROMÂNIEI” la handbal feminin 
vor evolua universitatea ti
mișoara, campioană a țării, și 
CONSTRUCTORUL BAIA MARE, 
Uder al seriei a II-a a Diviziei 
B, in finala pentru locurile 3—I 
vor juca Rapid București și Pro
gresul București (meciurile vor 
avea loc la 6 aprilie, la Brașov), 
în finala pentru locurile 5—6 vor 
evolua știința Bacău și Confec
ția București, iar în finala locu
rilor 7—3 vor juca Universitatea 
Cluj-Napoca și Universitatea Iași 
(partidele sint programate la 6 
aprilie, la Ploiești.

\\\\\\\\\\\\\\\\V
BRAȘOV, 1 (prin telefon). în 

primul meci disputat miercuri 
seara în Sala sporturilor, Con
fecția București a obținut o 
victorie lejeră în fața Universi
tății Iași: 21—14 (12—5). Au în
scris : Grigoraș-Eremia 12, Se-

LA HANDBAL FEMININ
rediuc 3, Țopîrlan 2, Chariuc 1, 
Georgeta Constantinescu 1, Bi- 
diac 1 și Negru 1 — pentru 
Confecția. Discă 6, Balici 3, 
Mocanu 2. Herța 1. Humelnicu 
1 și Corban 1 — pentru Univer
sitatea. Au condus bine P. Rad- 
vani (Cluj-Napoca) și M. Gre- 
benișan (Tg. Mureș).

Derbyul zilei care avea sâ 
desemneze una dintre finaliste, 
meciul dintre Rapid București 
și Constructorul Baia Mare s-a 
încheiat la egalitate 14—14 
(7—8). Astfel, la capătul celui 
mai palpitant meci de pinâ 
acum, divizionara B Constructo
rul Baia Marc obține califica
rea in finala „Cupei României0, 
aureolindu-și performanța cu o 
suită de 5 meciuri in care n-a 
cunoscut înfrîngerea. Rapid a 
condus mereu uneori chiar cu 
trei goluri (min. 29: 10—7. min. 
32: 11—8), dar dîrza ei adver
sară a reușit să revină și în 
min. 38 să egaleze (12—12). Din 
min. 45 pină cu trei secunde 
înainte de final bucureștcncele 
s-au aflat din nou la conducere 
(14—13), însă băimărencele au 
beneficiat de șansa unică a 
unui 7 m și au egalat merituos 
prin Hrivnak. Au marcat: We
ber 5. Răducu 2. Alexandrescu 
2, Oancea 2, Dobre 1, Iagăru 1 
și Stănișei 1 — pentru Rapid, 
Hrivnak 7, Iacob 4, Anghel 1, 
Mihai 1 și Sasu 1 — pentru 
Constructorul. Au arbitrat bine 
R. Iamandi și Tr. Ene (Buzău).

Calin ANTONESCU

LUPTĂTORI ROMÂNI 
LA TURNEUL 

DE LA MINSK
La turneul internațional de 

lupte greco-romane organizat 
de federația din U.R.S.S., in pe
rioada 3—5 martie, la Minsk, 
vor fi prezenți și cițiva dintre 
luptătorii noștri fruntași. Antre
norii Ion Corneanu și Ion Cer
nea ii însoțesc pe sportivii Con
stantin Alexandru, Nicolae Zam
fir, Mihai Boțilă, George Dumi
trul, Ștefan Rusu, Ion Enache, 
Petre Dicu, Constantin Ignat și 
Victor Dolipschi. Delegația noas
tră a plecat ieri spre Minsk.

Recent a avut loc la San 
Juan (Puerto Rico) reuniunea 
Comitetului executiv al A.I.B.A., 
la care a participat și președin
tele Federației române de box, 
Gheorghe Guriev, membru al 
acestui Comitet. Iată citeva din
tre hotărîrile mai importante 
luate de forul superior al boxu
lui amator mondial :

• S-a aprobat programul pri
mei ediții a campionatelor mon
diale de juniori (boxeri născuți 
exclusiv in anii 1960—1961), care 
vor avea loc la București între 
1 și 10 septembrie 1979.

• Gheorghe Guriev (Româ
nia) și Karl-Heinz Wehr (R.D. 
Germană), membri ai Comite
tului executiv A.I.B.A., au pri
mit însărcinarea de a verifica, 
în cursul lunii martie, stadiul 
pregătirilor pentru ediția a 2-a 
a campionatelor mondiale de 
seniori, care se vor disputa la 
Belgrad, în luna mai.

• Pe lista arbitrilor-judecă- 
tori pentru competiția supremă 
de la Belgrad figurează — prin
tre cei 10 oficiali europeni in
vitați — și arbitrul român Con
stantin Chiriac. Tn juriul medi
cal (format din 7 persoane) care 
va funcționa la aceste campio
nate a fost numit și dr. Ionel 
Stănescu (România).

• S-a hotărit organizarea 
unei ediții experimentale a „Cu
pei mondiale", in 1979, în S.U.A., 
cu participarea unor reprezen
tative naționale sau continenta-

le, urmind ca din 1981 coxnpe- 
tiția să intre intr-un ciclu nor
mal cvadrienal (în fiecare an 
următor anului olimpic).

• Congresul A.I.B.A.. care 
urma să se țină in Thailanda, 
va avea loc, în luna decembrie 
1978, la Madrid.

ATLEȚII ÎN
IN ULTIMA ZI a campiona

telor de atletism pe teren aco
perit ale Poloniei, desfășurate 
la Zabrze, EIzbieta Katolik a 
cîștigat proba feminină de 800 
m cu timpul de 2:03,6. Alte re
zultate. Feminin : 400 m — 
Barbara Kventnewskaia 56,64 ; 
lungime — Anna Wlodarczyk 
6,45 m ; masculin : 400 m — 
Podljasz 47,45 ; 800 m — Gen- 
sicki 1:47,9 ; 60 m garduri — 
Puszty 7,70 : lungime — Cy- 
bulski 7,70 m ; 3 000 m — Zju- 
brak 7:57,5.

LA DUȘANBE (U.R.S.S.) 
campionul olimpic Iuri Sedih a 
stabilit cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului în 
proba de aruncarea ciocanului, 
cu rezultatul de 74,40 m. în 
proba de suliță Vasili Erșov a 
aruncat 79,66 m.

ITALIANUL Franco Fava a' 
ciștigat concursul internațional 
de cros desfășurat la Milano. 
El a parcurs 12 km în 35:06,7, 
cucerind pentru a treia oară

PRIMUL NAVIGATOR 
BULGAR ÎN JURUL 

LUMII

lor. în fruntea 
bătrînul

„CURSA DE 6 ZILE" 
A ÎMPLINIT UN VEAC

După 365 de zile, din
tre care 210 petrecute 
pe apă, bulgarul Gheor- 
ghi Gheorghiev a în
cheiat cu succes călă
toria întreprinsă în 
jurul lumii. Gheorghiev. 
care este membru al 
Clubului maritim cen
tral din Vama, a în
ceput călătoria sa la 20 
decembrie 1976, cînd a 
plecat din Havana la 
bordul iachtului „Cor 
Caroly" și, dună ce a 
traversat canalul Pa
nama și a străbătut 
oceanele Pacific. Indian 
și Atlantic, s-a reîntors 
la Havana. După cum 
informează agenția ..So- 
fia-Press“, în 1976 el a 
concurat la regata 
transatlantică a naviga
torilor solitari ..OSTAR- 

- 77“. Temerarul naviga
tor are 47 de ani.

grup alcătuit din mem
brii familiei challange- 
rului, pe puțin 50 de per
soane, care au încura
jat tot timpul pe favo
ritul ’ - - -
tuturor, 
Spinks, tatăl unei 
Iii care cuprinde 
pii, dintre care 
boxeri campioni 
pici : 
campion mondial, și 
Michael care, in cadrul 
aceleiași gale, își pulve
rizase adversarul, vete
ranul Tom Bethes.

„Nimeni nu-i poate 
bate pe băieții mei 
a exclamat „pater fa- 
milias“ Kay Spinks, a- 
firmație care, cel puțin 
în seara galei, n-a pu
tut fi contrazisă...

Kay 
fami- 
7 co- 

doi 
olim- 

Leon, actualul 
mondial,

UN JOC DE SAH DIN 
SECOLUL AL VII-LEA

BĂIEȚII TATII

Printre spectatorii 
meciului Clay — Spinks 
s-a remarcat în mod 
deosebit numerosul

Cu prilejul unor să
pături arheologice e- 
fectuate în apropiere 
de Samarkand a fost 
descoperit un joc de 
șah datînd din prima, 
jumătate a secolului al 
VH-lea al erei noastre. 
Figurile de fildeș, fin 
cizelate, reproduc toate

piesele care pot fi dis
puse pe un eșichier mo
dern, cu excepția turnu
rilor. S-a confirmat 
astfel că jocul pe 64 
de pătrățele era la ma
re cinste la curtea șa
hului Persiei, Khosroe I 
(secolul VI e.n.), 
cum o dovedesc 
mele celebrului 
persan Firdousi.

„Cursa de șase zile* 
una din cele mai popu
lare probe ale ciclis
mului profesionist. a 
împlinit un secol de e- 
xistențâ. S-a disputat 
prima oară la Londra 
în 1878, pe vremea cînd 
bicicletele erau de fier, 
iar cauciucurile pline. 
La început erau probe 
individuale, disputate 
după reguli draconice. 
Timp de sase zile con- 
curenții pedalau de la 
6 dimineața pînă la 
miezul nopții. Apoi s-a 
introdus sistemul pere
chilor. în care unul din 
narteneri se odihnea, 
în timp ce altul ocolea 
ovalul velodromului în

Fără cuvinte... 
din „Fizkultura i 

Sport** — Moscova

ritm rapid. Se disputau 
tururi de viteză cu pre
mii. pentru reclamă, și 
nu rare erau cazurile 
cînd cicliștii trebuiau 
luați pe targă și duși 
la spital. Se citează 
performanța britanicu
lui Teddy Hall, care a 
rămas în șaua bicicle
tei sale timp de 144 ore 
consecutiv. acoperind 
3 797 km.

KARPOV A TRECUT ÎN FRUNTE
BELGRAD, 1 (Agerpres). — Turneul 

de șah de la Bug oi no (Iugoslavia) a 
continuat cu runda a 3-a. în care 
Karpov l-a învins pe Miles, Portisch 
pe Gligorici, Tal pe Byme, Spasski 
pe Hort și Larsen pe Timman. Par
tidele Liubojevici — Vuki^ și Hubner 
- Bukici s-au terminat remiza.

în clasament conduce Karpov 
(U.R.S.S.), cu 21/’ P. urmat de Lar
sen (Danemarca), Timman (Olanda) 
și Tal (U.R.S.S.) cite 2 p.

★
După doua runde, în turneul de 

la Sarajevo conduce Radulov, 2 p, 
urmat de Raicevici și Os ma novici 
(ambii Iugoslavia) — cîte V/i p.

ÎNTRECERI
consecutiv această cursă. In 
clasament el a fost urmat de 
belgianul Smet. Proba feminină 
a revenit sportivei spaniole 
Carmen Valero.

TELEX
AUTO o Tradiționala competi

ție „Cursa de 500 mile de la Day
tona Beach* a revenit pilotului 
american Bobby Allison („Ford-) 
care a realizat o medie orară de 
227,060 km. Pe locurile următoare 
s-au situat Cale Yarbourough și 
Benny Parsons — ambii pe „Old
smobile". întrecerea a fost urmă
rită de peste 100 000 de spectatori.

BASCHET • Peste 5 000 de spec
tatori au urmărit la Barcelona 
primul meci dintre echipa mas
culină Juventud Badalona și 
Partizan Belgrad, contînd ca se
mifinală în „Cupa Koraci“. 
Gazdele au obținut victoria cu 
114—109 (64—50). Partida retur se 
va disputa în ziua de 7 martie 
la Belgrad. în cealaltă semifinală 
a competiției, B. C. Milano a în
trecut pe teren propriu cu 79—76 
(30—38) echipa Bosnia Sarajevo.

CICLISM • După 4 etape, în 
Turul Sardiniei conduce rutierul 
norvegian Knut. Knudsen, urmat 
de belgianul Ronald de Witte și 
elvețianul Joseph Fuchs.

FOTBAL • Selecționata Suediei 
a susținut un joc amical în de
plasare cu formația Cadiz. Par
tida s-a încheiat la egalitate : 
0—0. • Intr-un meci amical la 
Berlin, echipa locală Dynamo a 
învins cu 2—0 (0—0) formația
vest-germană M.S.V. Duisburg. 
Cele două goluri au fost înscrise 
de atacantul central Pelka. o în 
etapa a 17-a a campionatului Ce
hoslovaciei : Slovan Bratislava — 
Dukla Praga 2—1 ; Bohemians 
Praga — Spartak Tmava 1—0 ; 
Banik Ostrava — Slavia Praga 
3—0 ; Zbrojovka Brno — Dukla 
Banska Bystrica 4—1 ; Sparta Pra
ga — Inter Bratislava 3—2. Cla
sament : 1. Zbrojovka 26 p ; 2. 
Dukla Praga - 23 p ; 3. Loko
motiv — 22 p.

handbal • în meci retur 
contînd pentru sferturile de fi
nală ale „Cupei campionilor eu
ropeni" (masculin) Slask Wroc
law a învins pe teren propriu cu 
26—18 (12—10) formația daneză
KFUM Fredericia și s-a calificat 
pentru semifinalele competiției.

HOCHEI • în etapa a 28-a a 
campionatului U.R.S.S., Ț.S.K.A. 
Moscova a învins cu 8—3 (3—1,
1—1, 4—1) formația S.K.A. Lenin
grad. Lideră a clasamentului, 
avînd 48 p, Ț.S.K.A. Moscova 
este virtuală campioană. Pe locul 
doi se află Dinamo Moscova cu 
34 p.

FRUMUSEȚEA CARACTERULUI
Nu există iubitor al baschetului care să nu fi auzit de celebru: 

baschetbalist iugoslav Kreșimir Cioslci. Este suficient să a- 
mintim doar că acest jucător de excepție este căpitanul echipei 
naționale a Iugoslaviei, care de trei ori consecutiv — ultima 
oară anul trecut a cucerit titlul de campioană a Europei 
la baschet.

Dar rîndurile de față nu le scriem îndemnați de măiestria 
lui Cioslci demonstrată între cele două panouri. Ne-a impre
sionat un att fapt, am zice pilduitor pentru umanismul său, 
un fapt caracteristic oamenilor adevărați, sportivilor adevărați.

Iată despre ce este vorba. Călătorind zilele trecute în auto
turismul său pe magistrala Adriaticei, Ciosici ajunge nu departe 
de orașul Biograd, la citeva secunde după ce se produsese 
un accident grav. Un Mercedes, părăsind șoseaua, se răstur- 
nase aprinzîndu-se. Ocupantele mașinii în flăcări, două tinere, 
au rămas accidentate în automobilul în flăcări, fiind pe cale 
de a arde odată cu mașina.

Fără să stea nici un moment pe gînduri, fără nici o ezitare 
în fața pericolului care-l amenința, printr-o acțiune curajoasă 
și cu prețul uno-r eforturi deosebite, demne de un sportiv, 
Ciosici le-a scos singur pe cele două tinere grav rănite, mașina 
arzind complet la scurt timp. Nepierzînd nici un minut, el 
transportă accidentatele, cu mașină proprie, la spitalul din 
Sibenik, predindu-le medicilor la timp pentru a fi salvate șl 
redate familiilor, societății.

Doctorii din spitalul amintit au spus că Ciosici a suferit ar
suri pe mîini. Aceste mîini care-l concretizau marile aptitudini 
pe terenul de sport, Ciosici nu a ezitat să le expună focului 
pentru a salva două vieți. Noblețea sportului, frumusețea ca
racterului.

a GLISICI
1 I

„TURNEU FINAL CU 24 DE ECHIPE"
susține președintele F. I. F. A.

Președintele F.I.F.A., Joao 
Ilavelange, aflat în vizită la 
Ciudad de Panama, a declarat 
că personal este de acord cu 
mărirea numărului de echipe 
participante la turneul final al 
campionatului mondial. „Cred 
că un turneu final cu 24 de for
mații ar fi cel mai echitabil, 
permițind prezența la întrecerea 
supremă a sportului nostru a 
tuturor echipelor valoroase, a 
precizat J. Haveiange. în cazul 
cînd vom ob|ine asentimentul 
majorității federațiilor naționale 
s-ar puica ca acest proiect să 
fie pus in practică din 1982, Ia 
campionatul mondial din Spa
nia". Răspunzînd ziariștilor la o 
întrebare privind șansele echi

pei Braziliei la turneul final 
din Argentina, Joao Haveiange 
a spus : „Specialiștii noștri se 
ocupă în modul cel mai serios 
de pregătirea echipei braziliene, 
analizind in profunzime toate 
aspectele problemei : pregătire 
fizică, tehnică, tactică, psiholo
gică, studierea viitorilor adver
sari ete. Sper să prezentăm o 
echipă de mare calitate, care 
să reînnoiască șirul succeselor, 
întrerupte cu patru ani în 
urmă”.

Ciudad de Panama a fost una 
din primele etape ale unei călă
torii în cursul căreia președin
tele F.I.F.A. va vizita numeroa
se alte țări.


